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Strellev
Sogneforening
Sankt Hansaften i Brinkerne den 23. juni.
Den mangeårige tradition med Sankt Hans-bål i Brinkerne fortsætter naturligvis også i år.
Der bliver stegt pølser mm på grillen og der kan købes drikkevarer mm i
teltet.
Kl. 20.30 tændes bålet og vi synger midsommervisen.
Årets båltaler er sognepræst Marianne Holst-Larsen.

Stidagen den 25. april blev gennemført, og der blev ryddet op, beskåret
og ”gjort rent” på stianlægget og i Brinkerne.
TAK til de fremmødte for en god indsats.

En jerncontainer står på p-pladsen ved
Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I
vil huske at støtte os ved, at I smider jeres
gamle jern i containeren.
Kun til metal!
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Nyt fra
Forsamlingshuset
Forårsrengøring i Forsamlingshuset
På grund af Coronarestriktionerne er forårsrengøringen af Forsamlingshuset endnu ikke blevet
foretaget.
Der er ikke fastlagt en ny dato endnu, men bestyrelsen melder ud, når det sker!

Grill- og Krolfaften
Sæt allerede nu X i kalenderen den 28. august.
Her indbyder vi til GRILL- og KROLF aften på krolfbanen på Tarpvej 13, hos Ellen
og Ove Smidemann.
Vi mødes klokken 18.00. Her vil grillen
være klar, så vi kan spise og spille lidt på
skift.
Der vil være tre forskellige slags kød, bagte
kartofler, brød, salat samt diverse ”dyppelser.”
Pris: 100,- kr.
ALLE kan være med til dette arrangement!
I tilfælde af regn, kan vi få lov at komme indenfor og spise.
Af hensyn til madindkøb, beder vi om tilmelding på tlf. 30 11 79 03 el.
61 24 08 45 senest 5 dage før.
Venlig hilsen
Forsamlingshusets bestyrelse
4

K i rk e n y t
Menigheds– og orienteringsmøde
I sidste nummer af Sognebladet blev det meddelt at ovenstående møde
ville blive afholdt den 14. maj. På grund af coronarestriktionerne har mødet endnu ikke kunnet afholdes. For at tilstræbe, at mødet kan afholdes
uden at være omfattet af de snævre forsamlingsregler afholdes mødet
den 18. august.
Strellev Menighedsråd afholder det årlige menighedsmøde, hvor der berettes om menighedsrådets arbejde det seneste år samt planerne for det
kommende år samt orienterer om økonomi mm.
I år er mødet tillige et orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget,
der skal finde sted til september. Der vil således blive givet en orientering om den helt nye måde, der skal holdes menighedsrådsvalg på, lige
som der er mulighed for at sondere, om der er kandidater, der vil stille op
til menighedsrådsvalget.
Strellev Menighedsråd

Strellev Kirkes hjemmeside
www.strellevkirke.dk
På forsiden kan man trykke på ”dagens ord” læst og tolket af en præst,
og man kan høre salmer sunget af dygtige kor.
I bjælken øverst på hjemmesidens forside er der mulighed for at vælge




Aktiviteter
Kalender
Menighedsråd





Livets begivenheder
Kirkerne
Prædikener

afhængig af, hvad man ønsker uddybning af.
God fornøjelse!
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K i rk e n y t
Pænt goddag!
- Sådan kan vi sige, når vi ikke vil
nøjes med at nikke og smile, men
vil give ordentlig hånd til folk. Eller sådan kunne vi sige, for i disse
tider giver vi ikke hånd. Vi skal
passe på ikke at smitte andre, og på
ikke selv at blive smittet.
Når man kommer ind i et rum fyldt
med mennesker, kan man godt blive forlegen ved at skulle rundt og
give hånd til alle. Jeg har selv tidligere nogle gange tænkt, at det var
så formelt at skulle sige pænt goddag, men nu, hvor vi slet ikke giver
hånd, kan man virkelig mærke,
hvilken betydning det har at sige
ordentligt og pænt goddag. Det lige
at røre ved hinanden, og se hinanden i øjnene, og sige sit navn til
hinanden, hvis man ikke kender
det, det har en betydning.
Det siges, at krigere i vikingetiden
bar deres våben i en skede på venstre side, så de med højre hånd hurtigt kunne trække våbenet op. Når
de derfor kom hen til en fremmed
med et åbent blik og højre hånd
rakt frem mod den anden person,
så betød det, at de kom med fred.
De havde ingen våben i hånden, og
havde ingen intentioner om at
trække et våben, men kunne bruge
højre hånd til at hilse hjerteligt på
den anden.
I bibelen hører vi ikke om, at Jesus
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giver hånd til andre, som vi gør,
når vi hilser på hinanden. Men vi
hører gentagne gange om, at han
gerne rører ved andre, også selv
om de er syge og kan smitte. I flere
tilfælde helbredte han syge mennesker alene ved at røre ved dem.
Når han rørte ved mennesker, også
selv om det var dem, som alle andre undgik p.g.a. deres profession,
deres sygdom eller deres rygte, så
var det et tegn på, at han ville involvere sig i dem. Han ville være
tæt på dem, på trods af alt, hvad
der holdt de andre væk. Han ville
et fællesskab med dem, og han
ville have, at de skulle blive rørt af
det gode budskab han kom med.
Han kom med et åbent blik og med
åbne arme og gik dem i møde, som
ville røres af ham, både åndeligt og
fysisk.
Der går nok noget tid, før vi igen
kan give hinanden hånd og sige
”pænt goddag”. Men selv om vi
helst ikke skal røre hinanden fysisk, så kan vi stadig involvere os i
hinanden, vi kan stadig have fællesskab med hinanden, og det er
der mange, der har brug for, at vi
sørger for i denne tid.
Else Juul
Sognepræst

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER I
STRELLEV KIRKE
JUNI:
7. Trinitatis søndag
14. 1. s. e. trinitatis
21. 2. s. e. trinitatis
28. 3. s. e. trinitatis

09.00 Juul (K)
10.30 Holst-Larsen
10.30 Holst-Larsen
Ingen

JULI:
5. 4. s .e. trinitatis
12. 5. s. e. trinitatis
19. 6. s. e. trinitatis
26. 7. s. e. trinitatis

09.00 Holst-Larsen (K)
10.30 Juul
Ingen
Ingen

AUGUST:
2. 8. s. e. trinitatis
9. 9. s. e. trinitatis
16. 10. s. e. trinitatis
23. 11. s. e. trinitatis
30. 12. s. e. trinitatis

09.00 Holst-Larsen (K)
10.30 Juul
Ingen
Ingen
10.30 Holst-Larsen

(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.

Kirkebil

Hvis der ønskes kørsel
til gudstjeneste, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

Ønskes en præst på
besøg på sygehuset?
Henvendelse til præsten er nødvendig.

Se også infotavlen på kirkens P-plads.

Husk, at der er mulighed for at lære
nye og gamle salmer (bedre at kende),
hvis du møder op i Strellev Kirke kl.
10.00, når der er gudstjeneste kl. 10.30.
Dorte og Anne Grethe ”varmer salmerne op” sammen med os, - og snak og
kaffe bliver der også altid tid til.
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Guldbrudepar

Aktivitetskalender
JUNI:
17. Menighedsrådsmøde
23. Sankt Hans fest *
JULI:
AUGUST:
18. Menigheds– og orienteringsmøde *
20. Menighedsrådsmøde
28. Grill- og Krolfaften *

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. nov.
Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Ejnar Kudsk, Adsbølvej 11
eller E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

